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Szanowni Państwo!

 Dzisiejsza inauguracja roku akade-
mickiego jest wyjątkowa z dwóch wzglę-
dów. Po pierwsze, jest to 50. inauguracja 
roku akademickiego w Zielonej Górze, 
po drugie swój pierwszy rok akademicki 
inauguruje dzisiaj nowy, 12. już wydział 
Uniwersytetu Zielonogórskiego - Wydział 
Lekarski i Nauk o Zdrowiu. 

 Uruchomienie kierunku lekarskiego 
to osiągnięcie całej naszej społeczności 
akademickiej i duży prestiż dla naszego 
uniwersytetu. Powodzenie tego przedsię-
wzięcia nie byłoby możliwe bez ogrom-
nego wsparcia Pani Poseł Bożenny Bu-

kiewicz, która przez 2 lata wspierała nasze działania w Warszawie w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego i w Ministerstwie Zdrowia. W sytuacji, kiedy uczelnie medyczne nieprzychylnie odnosiły się do 
naszych starań o kierunek lekarski, zaangażowanie Pani Poseł na rzecz jego utworzenia były dla nas nie-
zwykle pomocne. W imieniu swoim i całego naszego środowiska akademickiego bardzo za to Pani dziękuję. 
Dziękuję również Pani Elżbiecie Polak - Marszałek naszego województwa. Także Jej pomoc we wszystkich 
działaniach w regionie, związanych z powołaniem tego prestiżowego kierunku była i dalej jest dla nas nie-
zwykle ważna.

 Szanowni Państwo!
 Za rok Uniwersytet Zielonogórski będzie obchodził 15-lecie swojego istnienia, ale droga do jego 
utworzenia ma już 50-letnią historię. Nie będę tutaj przywoływał zbyt wielu faktów z tamtych lat, bo za-
brakłoby nam czasu, żeby je dzisiaj zaprezentować. Udokumentowali je wyczerpująco nasi profesorowie: 
prof. Ryszard Zaradny w drugim tomie Historii Zielonej Góry Dzieje miasta w XIX i XX wieku, która uka-
zała się pod redakcją prof. Wojciecha Strzyżewskiego i prof. Dariusz Dolański w monografii Zielonogórska 
droga do Uniwersytetu. Tam znajdziecie Państwo historię tworzenia, a potem kształtowania się środowiska 
naukowego i akademickiego w naszym mieście. Chciałbym jednak przy tej okazji przytoczyć kilka faktów 
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pokazujących w jak szybkim tempie, rozwijały się zielonogórskie uczelnie. 3 czerwca 1965 r. rozporządzeniem 
Rady Ministrów powołano w Zielonej Górze Wyższą Szkołę Inżynierską. W strukturze uczelni znalazł się je-
den wydział – Ogólnotechniczny, na którym prowadzono kształcenie na dwóch kierunkach: elektrotechnice 
i mechanice. Kierunki te stworzyły podwaliny do uruchomienia w 1967 r. dwóch wydziałów: Elektrycznego 
i Mechanicznego. 25 września 1965 r. po raz pierwszy indeksy otrzymało 122 studentów studiów dziennych 
i 90 studiów zaocznych. W pierwszym roku funkcjonowania uczelni kadrę naukową tworzyło 18 pracowni-
ków dydaktycznych, wśród których tylko dwóch posiadało stopnie naukowe doktora – jednym z nich był, 
obecny dzisiaj z nami, ówczesny pełnomocnik rektora ds. nauczania, profesor Hieronim Szczegóła. Profesor 
był pierwszym zielonogórzaninem, który uzyskał doktorat i habilitację. Był także rektorem Wyższej Szkoły 
Nauczycielskiej, która powstała w 1971 r. i pierwszym rektorem Wyższej Szkoły Pedagogicznej, w którą WSN 
przekształciła się w roku 1973. Na pierwszy rok studiów w Wyższej Szkole Nauczycielskiej przyjęto 287 stu-
dentów dziennych, a kadra liczyła 25 nauczycieli akademickich – w tym 15 ze stopniem doktora.
 Taki był początek, ale obydwie uczelnie rozwijały się dynamicznie, zarówno w zakresie kadry, osią-
gnięć naukowych, bazy dydaktycznej, jak i środowiska studenckiego.
 Kolejnym kamieniem milowym w rozwoju zielonogórskiego szkolnictwa wyższego było przekształ-
cenie Wyższej Szkoły Inżynierskiej w 1996 r. w Politechnikę Zielonogórską.
Pięć lat później w roku 2001 doszło do połączenia WSP i PZ w Uniwersytet Zielonogórski. Wydarzenie to zostało 
uznane przez zielonogórzan biorących dwa lata temu udział w Plebiscycie Gazety Wyborczej, za najważniejsze wyda-
rzenie minionego 25-lecia na Ziemi Lubuskiej. Obydwie uczelnie wniosły do Uniwersytetu Zielonogórskiego dosko-
nałą kadrę – 1121 pracowników naukowych, w tym 232 pracowników samodzielnych i 334 doktorów, 7 uprawnień 
do nadawania stopnia naukowego doktora i 2 uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego.
 W 2001 r. w strukturze Uniwersytetu Zielonogórskiego funkcjonowało 8 wydziałów, a na 23 kierun-
kach kształciło się prawie 23 000 studentów, z czego 10 500 stanowili studenci stacjonarni, a 16 300 studenci 
niestacjonarni.

 Obecnie w strukturze Uniwersytetu Zielonogórskiego funkcjonuje 12 wydziałów – rok temu zainaugu-
rował swoją działalność Wydział Prawa i Administracji, a dzisiaj swoją inaugurację ma Wydział Lekarski i Nauk 
o Zdrowiu. Posiadamy 5 uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego i 17 praw do doktoryzowa-
nia. Kadra naukowa to 875 nauczycieli akademickich, a w tym 91 profesorów tytularnych, 200 doktorów habili-
towanych i 453 doktorów. Tylko w minionym roku akademickim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał ty-
tuły profesorskie 12 pracownikom naszej Uczelni, a 16 osób uzyskało stopień naukowy doktora habilitowanego.
 Tytuł naukowy profesora w tym roku otrzymała Pani Elżbieta Krasicka-Cydzik i Pani Małgorzata 
Mikołajczak oraz Panowie: Dariusz Dolański, Stanisław Laber, Roberto P. Mignani, Wiesław Leoński, Andrzej 
Obuchowicz, Grzegorz Benysek, Wiesław Hładkiewicz, Andrzej Małkiewicz, Marcin Witczak, Tomasz Skura.
Wszystkim Państwu serdecznie gratuluję.

 To właśnie pracownicy naukowi i prowadzone przez nich badania naukowe budują prestiż naszego 
Uniwersytetu na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Tylko w 2015 r. Uniwersytet Zielonogórski uzy-
skał finansowanie 11 nowych projektów badawczych na ogólną kwotę prawie 8 mln zł. 4 projekty są finanso-
wane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 4 przez Narodowe Centrum Nauki, 2 z Programu Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego i 1 z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.
 W roku akademickim 2014/15 na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyło się 47 konferencji nauko-
wych w tym 21 międzynarodowych i 26 konferencji o zasięgu krajowym. Nasi pracownicy i studenci uczest-
niczyli w 252 międzynarodowych konferencjach, sympozjach i seminariach.

 Rok akademicki 2015/2016 inauguruje dzisiaj około 13 000 studentów, w tym 9400 na studiach sta-
cjonarnych i 3600 na studiach niestacjonarnych oraz ponad 300 uczestników studiów doktoranckich. Mury 
naszej Uczelni po raz pierwszy przekroczyło w tym roku prawie 5000 studentów pierwszego roku, z czego 
około 3500 na studiach stacjonarnych i 1500 na niestacjonarnych.
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 Co bardzo ważne, mimo narastającego niżu demograficznego, w ciągu ostatnich dwóch lat udało 
nam się utrzymać liczbę przyjmowanych studentów zarówno na studiach stacjonarnych jak i niestacjonar-
nych na stałym poziomie. Jest to efekt prowadzonej w ostatnich latach polityki w zakresie tworzenia nowych 
kierunków studiów. W ostatnich latach uruchomiliśmy tak prestiżowe i popularne wśród młodzieży kierunki 
jak: prawo, administrację, psychologię, czy logistykę.
 Rozszerzając naszą ofertę kształcenia o kierunki, których absolwenci są poszukiwani na rynku pracy, 
staramy się chronić te, które są ważne z punktu widzenia pozycji naukowej Uniwersytetu i interesu regionu, 
nawet przy niewielkiej liczbie kandydatów. Wypracowaliśmy w tym celu formułę studiów zintegrowanych, na 
których część zajęć prowadzona jest wspólnie dla kilku kierunków.

 Uniwersytet Zielonogórski kładzie duży nacisk na jakość kształcenia. Nowelizacja ustawy Prawo o 
szkolnictwie wyższym, wprowadzona w 2011 r., zmieniła postrzeganie jakości kształcenia w systemie szkol-
nictwa wyższego. Elementy określane wcześniej mianem „dobrych praktyk” stały się warunkiem koniecznym 
do spełnienia.
 W 2013 r. wprowadzono na UZ rozbudowany Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia. 
Środowisko akademickie zostało zaangażowane w budowę nowych struktur jakościowych. Powołano Uczel-
nianą Radę Jakości Kształcenia złożoną z zespołów odpowiedzialnych za jej zapewnianie i ewaluację. Utwo-
rzono stanowiska pełnomocników odpowiedzialnych za poszczególne zadania. Ważnym elementem nowego 
systemu jest włączenie całego środowiska akademickiego, w tym także doktorantów i studentów w działania 
projakościowe. Realizacja efektów kształcenia podlega stałej kontroli ministerstwa prowadzonej poprzez Pol-
ską Komisję Akredytacyjną. W czasie obecnej kadencji osiem wydziałów uzyskało pozytywną akredytację na 
poziomie instytucjonalnym i jeden na poziomie programowym.

 Szanowni Państwo!
 W ostatnich latach Uniwersytet Zielonogórski był jednym z największych inwestorów w mieście. 
Nie byłoby to możliwe, gdyby nie szansa skorzystania ze środków Unii Europejskiej. W perspektywie 
finansowej 2004-2006 Uniwersytet pozyskał 20 mln zł dofinansowania ze środków unijnych na realizację 
21 projektów. W perspektywie 2007-2013 pozyskaliśmy już ponad 200 mln zł dofinansowania z funduszy 
europejskich na realizację 42 projektów, przy czym realizacja obiektów na prawie 150 milionów przypa-
dła na ostatnie 3 lata. Było to wielkie wyzwanie dla nas wszystkich. Wszystkie projekty zostały pomyślnie 
zrealizowane, za wyjątkiem dwóch, których realizacja przewidziana na koniec 2015 r. wydaje się być 
niezagrożona.
 Największą zrealizowaną przez Uczelnię inwestycją był Park Naukowo-Technologiczny w Nowym 
Kisielinie. Dofinansowanie z Unii Europejskiej przekroczyło w tym projekcie 59 mln zł, a całkowita wartość 
tej inwestycji to 70,8 mln zł. W minionym roku zrealizowaliśmy ostatni etap budowy Parku – w listopadzie 
ub. roku została powołana spółka Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. Spółka będzie zajmować się trans-
ferem wyników prowadzonych w Uczelni badań naukowych do gospodarki, będzie również odpowiedzialna 
za zarządzanie komercjalizacją praw własności przemysłowej.
 Jednym z ważniejszych projektów sfinansowanych z unijnych środków jest siedziba Biblioteki Uni-
wersytetu Zielonogórskiego. Ten, z wszech miar nowoczesny budynek, odpowiada w pełni standardom euro-
pejskim. Realizuje popularną w świecie ideę biblioteki otwartej, bez barier przestrzennych i organizacyjnych, 
z wolnym dostępem do zbiorów i usług. Tworzy publiczną przestrzeń do spotkań, dyskusji, poszukiwań i wy-
miany doświadczeń. Łamie stereotypowy wizerunek biblioteki dostępnej tylko dla studentów i pracowników 
naukowych.

 Szanowni Państwo!
 Jeden z najbardziej znanych polskich fizyków, prof. Andrzej Kajetan Wróblewski, napisał kilka lat 
temu na łamach Tygodnika WPROST, że „Uniwersytet Zielonogórski – chociaż nie ma jeszcze medycyny 
– jest obecnie jedynym w Polsce uniwersytetem zbliżonym do standardów strukturalnych amerykańskich 
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uczelni”. To były bardzo miłe słowa. Dzisiaj mamy już i kierunek lekarski, i prawo, i psychologię. Wśród pol-
skich uniwersytetów jesteśmy uczelnią kształcącą, ale i prowadzącą badania naukowe, w największej ilości 
obszarów nauki.

 Powołanie nowych kierunków kształcenia pozwoliło nam złagodzić skutki niżu demograficznego. 
Teraz musimy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić tym kierunkom jak najlepszy rozwój. Na kierunku le-
karskim wystąpiliśmy w tym roku o limit 60 studentów na studiach stacjonarnych. W kolejnych latach będzie-
my występować o jego zwiększenie. Planujemy także uruchomienie na tym kierunku studiów płatnych oraz 
anglojęzycznych. Ważne będzie zabezpieczenie na kolejne lata kadry, odpowiednich warunków kształcenia, 
bazy dydaktycznej.
 Jednym z najpilniejszych zadań będzie przekształcenie szpitala wojewódzkiego w szpital kliniczny. 
Chciałbym podkreślić, że cała procedura zostanie przeprowadzona ewolucyjnie, w ścisłej współpracy ze śro-
dowiskiem lekarskim, w sposób korzystny i dla szpitala, i dla Uniwersytetu. Nie zamierzamy wprowadzać 
żadnych rewolucyjnych zmian. Zależy nam na tym, żeby jakość usług medycznych i ich dostępność dla pa-
cjentów była jak najlepsza. Ani społeczność lokalna, ani pracownicy szpitala nie powinni mieć żadnych obaw 
związanych z tym przekształceniem.
 Cały czas myślimy o przyszłości Wydziału Prawa i Administracji, który wciąż czeka na nową siedzi-
bę. Chciałbym poinformować pracowników Wydziału, że jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentów 
aplikacyjnych do programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w celu pozyskania pieniędzy na re-
mont budynku przy ul. Ogrodowej.
 To są nasze zadania na najbliższą przyszłość. Chciałbym Państwa zapewnić, że nie będą one realizo-
wane kosztem innych kierunków czy wydziałów.
 W minionym rozdaniu unijnych pieniędzy korzystaliśmy ze środków na inwestycje. Udało nam się 
zmodernizować bazę dydaktyczną przy minimalnym nakładzie środków własnych. W nowej perspektywie do 
uzyskania będą głównie środki przeznaczone na wyposażenie, specjalistyczny sprzęt, aparaturę.
 Przed godziną podpisałem umowę z dyrektorem do spraw utrzymania zasobów Ośrodka Przetwa-
rzania Informacji, Panem Łukaszem Sochą, na sfinansowanie aparatury naukowo-badawczej dla Wydziału 
Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki na kwotę 4 mln 980 tys. zł. Przy podpisaniu umowy uczestniczył 
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Pan prof. Waldemar Sługocki. To głównie jego 
staraniom zawdzięczamy pozyskanie tych środków. Bardzo za to Panu Ministrowi dziękuję. Za to i za wiele 
innych ważnych spraw, których załatwienie Uniwersytet Panu zawdzięcza. 

 W ostatnich tygodniach z ogromnym niepokojem obserwujemy największy w historii Unii Europej-
skiej kryzys, związany z masowym przybywaniem do Europy uchodźców. Pomimo niewielkich możliwości 
finansowych, Uniwersytet Zielonogórski nie chce pozostawać z boku tych wydarzeń. Umożliwianie uchodź-
com nauki, to chyba najlepsza droga do ich integracji ze społeczeństwem, do którego przybywają. W najbliż-
szym czasie zamierzamy więc wysłać do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ofertę dla 50 studentów 
uchodźców, którzy mogliby bezpłatnie podejmować studia na naszej uczelni. Będą zwolnieni ze wszystkich 
opłat i otrzymają bezpłatne miejsca w akademikach. Podejmiemy także starania o uzyskanie dla nich stypen-
diów. Pragnę poinformować, że już w dniu dzisiejszej Inauguracji będzie miało miejsce uroczyste przekazanie 
stypendium ufundowanego przez firmę Aesculap Chifa studentowi z Ukrainy, Panu Andrejowi Sinenkowowi.

 Szanowni Państwo!
 Z okazji nowego roku akademickiego pracownikom życzę wiele satysfakcji z wykonywanej pracy, 
a Wam drodzy Studenci życzę, żebyście czas spędzony w murach tej Uczelni mogli po latach uznać za czas 
dobrze wykorzystany, który nie tylko przyczynił się do Waszego rozwoju, ale także umożliwił Wam przeżycie 
wielu pięknych chwil.
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